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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło zawiadomienie od prokuratora byłej 

Wojskowej Prokuratury Okręgowej oraz prokuratora byłej Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej, z którego wynika, że decyzje Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 

2016 r. o przeniesieniu ich do rezerwy kadrowej i skierowaniu do wykonywania zadań 

służbowych do liniowych jednostek wojskowych zostały wydane z naruszeniem prawa. 

Skarżący wskazali, iż w ramach stanu prawnego obowiązującego, zarówno w chwili 

wydania wskazanych decyzji, jak i obecnie nie można przenieść prokuratora do rezerwy 

kadrowej i skierować do wykonywania zadań służbowych do jakiejkolwiek jednostki 

wojskowej (poza ówcześnie istniejącą prokuraturą wojskową a obecnie istniejącymi: 

Działem, Wydziałem lub Departamentem do Spraw Wojskowych prokuratury 

powszechnej).

W chwili wydania decyzji przez Ministra Obrony Narodowej zwolnienie żołnierza 

zawodowego – prokuratora wojskowego z dotychczas zajmowanego stanowiska 

służbowego następowało wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 ze zm.), a obecnie – ustawy 

z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177; dalej jako: ustawa 

o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. ), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 
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sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 358) (por. art. 

45 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.; dalej jako: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych).

Skarżący wskazali w korespondencji skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

że w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2016 r. art. 71 ustawy z dnia 28 stycznia 

2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) w 

związku z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowił, że 

„prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami, 

wyznacza na stanowiska służbowe, przenosi i zwalnia z nich Minister Obrony Narodowej 

na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie określonym w przepisach o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”. W opisanym na wstępie niniejszego pisma 

przypadku, Naczelny Prokurator Wojskowy nie wystąpił jednak do Ministra Obrony 

Narodowej z wnioskiem o przeniesienie lub zwolnienie wymienionych prokuratorów. W 

konsekwencji uznać należy, że decyzja Ministra Obrony Narodowej, jeśli brak było takiego 

wniosku, została podjęta wbrew wskazanemu wymogowi ustawowemu. Nadmienić przy 

tym należy, że ostatni Naczelny Prokurator Wojskowy - płk Jerzy Artymiak przestał pełnić 

tę funkcję z dniem 29 lutego 2016 r.; z kolei, jak wynika z dostępnych informacji, nowy 

Naczelny Prokurator Wojskowy nie został wyznaczony do chwili obecnej.

Zastosowany przez Ministra Obrony Narodowej tryb przeniesienia prokuratora 

wojskowego do rezerwy kadrowej pozostawał również - w ocenie wnioskodawców - 

w sprzeczności z art. 23 przywołanej wyżej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, który stanowił że: „Tryb postępowania i warunki, których spełnienie jest 

wymagane przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska sędziów w sądach 

wojskowych oraz asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych 

prokuratury i odwoływaniu z tych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze”. W tym miejscu należy zauważyć, że obecnie przepis ten brzmi: „Tryb 

postępowania i warunki których, których spełnienie jest wymagane przy wyznaczaniu 

żołnierzy zawodowych na stanowiska sędziów w sądach wojskowych oraz stanowiska 

prokuratorów do spraw wojskowych i odwoływaniu z tych stanowisk określają przepisy 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy z dnia 

28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze”.

Decyzje wydane przez Ministra Obrony Narodowej wobec ówczesnych 

prokuratorów wojskowych naruszały – zdaniem wnioskodawców - także art. 25 ust. 1a 

przywołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, bowiem Minister Obrony 

Narodowej nie mógł (i nadal nie może) powierzyć prokuratorowi wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury (aktualnie prokuratorowi Działu, Wydziału lub Departamentu 

do Spraw Wojskowych prokuratury powszechnej) nawet czasowego pełnienia obowiązków 

w jakiejkolwiek jednostce wojskowej. Prokuratorzy wojskowi bowiem pełnią swoją służbę 

wyłącznie na stanowiskach w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Reasumując, Skarżący twierdzą, że przeniesienie prokuratorów wojskowych 

do rezerwy kadrowej było i jest niezgodne z prawem, bowiem instytucja ta nie istniała 

zarówno na gruncie przepisów ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r., 

jak  i nie została ona wprowadzona ustawą o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r., 

która jako lex specialis normuje kwestie statusu prawnego tej grupy żołnierzy. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) zwracam się 

do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o zbadanie przedmiotowej sprawy 

i poinformowanie mnie o dokonanych ustaleniach.

http://10.110.2.22/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1383827&full=1
http://10.110.2.22/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1504201&full=1
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